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Městský úřad Krásná Hora nad Vltavou
přeje všem obyvatelům krásné a klidné Velikonoce, plné pohody, radosti a
jarního sluníčka.

Informace z radnice
Vážení spoluobčané,
máte doma knížku, kterou už jste přečetli, ale je vám líto ji vyhodit? Přineste ji do
knihobudky a vyměňte za jinou. Město pořídilo několik knihobudek, které budou
rozmístěny po městě a obcích. Knihobudka slouží k bezplatnému půjčování a výměně
knih.
-Knihy jsou k dispozici všem návštěvníkům.
v Krásné Hoře nad
-Zapůjčení knih je bezplatné.
Vltavou
-Knihu si můžete vypůjčit k příjemnému posezení na
dne 21.4.2018
lavičce, doma i do autobusu.
_____________
-Uvítáme, pokud do knihobudky přinesete knihy,
které doma vyřadíte.
-Pokud Vás nějaká kniha velmi zaujala, můžete si ji nechat, případně vyměnit za
od 14,00 – 16,30
jinou.
hod.
-I knihy ve veřejně přístupné knihovně si zaslouží slušné zacházení.
v zasedací místnosti
-Přinesené knihy neponechávejte mimo prostor knihobudky.
městského úřadu bude
zájemcům
V současné době se vyřizuje výběrové řízení na stavbu sběrného dvora pro
změřen
naše město a stavba by měla být dokončena do konce roku 2018. Dále se
odbahňuje rybník Mezihoří, dokončilo se zateplení stropů v nových bytových
cholesterol, tlak a
domech Na šachtě a opravují se budovy v městském dvoře „U Hejhalů“.
diabetes.
Na městském úřadě byla dokončena zasedací
Test na cholesterol a
místnost, nakoupil se nový nábytek a byla vyrobena
glykémii je
osvětlená skříň pro historickou divadelní oponu.
zpoplatněn 100,- Kč.
Dále byla novým nábytkem vybavena městská
------------------knihovna a na úřad byl zakoupen nový kuchyňský
Zápis do
kout.
základní školy
V současnosti byla dokončena projektová dokumentace na nový bytový dům,
dne 10.4.2018
který se předpokládá umístit na městský pozemek naproti nové firmě Laktos.
od
13,00 hodin.
Bytový dům má 4 byty o rozloze cca 70 m2, k tomu je garáž a sklepní prostor.
Vytápění elektrokotlem a v budově bude vystavěn komín na případné připojení
Zápis do
krbových kamen, vytápění pro každý byt samostatně. Byty jsou 3+kk (3 pokoje a
mateřské školy
kuchyňský kout).
Město žádá o dotace – na územní plán, na pracovníky veřejně prospěšných prací, na se bude konat dne
3.5.2018
výstavbu přístřešků pro nádoby na tříděný odpad.
Město přijalo dotaci na výstavbu sběrného dvora, na vybavení městského úřadu
informačním systémem ICT a kompostéry pro obyvatele. Jiří Urban, starosta

Sběr
železného
šrotu

25.4.2018

Odvoz komunálního odpadu bude prováděn ve stejných
termínech jako v roce 2017.
Prosíme občany o třídění odpadů, pro město je stále výhodnější plast,
papír, sklo atd. třídit než tento odpad odvážet na komunální skládku.
Dále o úsporné ukládání plastů a papírů do kontejnerů. U plastových
lahví prosíme odstranit víčka a láhev zmáčknout. Krabice je třeba
rovněž rozložit, případně roztrhat a vložit pouze ve složeném stavu do
kontejneru. Jsou-li kontejnery plné, v žádném případě neponechávejte
tento odpad v jejich okolí. Je to nevzhledné a vítr odpad rozfoukává do
prostranství.
Nádoba popelnice 110 l-pozinkovaná je k prodeji na městském úřadě
v ceně 900,- Kč převodem na účet.
Město nabízí k prodeji komplet 3 ks tašek na tříděný odpad (sklo,
papír, plast) za cenu 50,- Kč za komplet. Jedná se o omyvatelné tašky,
nosnost tašky je 10 kg, taška má pevné dno. V horním okraji tašek je
umístěný suchý zip. Můžete si je přijít zakoupit na městský úřad.
Kontejnér na klestí a posekanou trávu stojí u městského dvora „U
Hejhalů“. Prosíme o ukládání do kontejnéru „Pouze klestí“, pouze větve
po stříhání stromků a keřů, které je možné štěpkovat. V jarním a letním
období bude kontejnér „Pouze tráva“ umístěn u městského dvora a u
sídliště bytových domů, kde též požadujeme dávat pouze posekanou
trávu.
Prosíme občany o důsledné třídění odpadů. Do popelnic s komunálním
odpadem nepatří sklo, plast, tráva, větve, rostliny, papír, železo,
elektrozařízení, plechovky od barev, ředidel atd. ani stavební suť.

Sběr v městském dvoře „U Hejhalů“
dne středa 25. dubna 2018 od 12,00 – 17,00 hodin
čtvrtek 26. dubna 2018 od 8,00 – 12,00 hodin

Květinový den
16.května 2018
(středa)
Můžete opět
přispět
libovolným
finančním
příspěvkem
v Krásné Hoře
na boj proti
rakovině.
Odměnou za
tento příspěvek
vám bude žlutá
květinka.
Zakoupit ji
budete moci
od žáků 9. třídy,
které během dne
potkáte
s pokladnami
někde ve městě.
Peníze odevzdáte
do zapečetěných
pokladen, ty
budou poté na
poště otevřeny a
peníze se hned
odešlou na konto
LPR (Ligy proti
rakovině).
Sbírka probíhá
16. května 2018
celostátně.

Sběr použitého ošacení
(letní, zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené,
vatové přikrývky, polštáře a deky, obuv – nepoškozenou, hračky –
kompletní)
Sběr elektrozařízení:
staré lednice, fritovací hrnce, počítače,
televizory, fotoaparáty, rádia, telefony, elektrické hračky, dálkové
Znovu nás
ovladače, kopírky, gramofony, magnetofony, reprobedny, kalkulačky,
čeká úprava
monitory. Kompletní vyřazené přístroje jsou odebírány zdarma.
veřejné zeleně
Sběr nebezpečných odpadů:
staré barvy, motorové oleje, olejové filtry, brzdová a chladící kapalina, a tímto by rád
rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, detergenty a odmašťovadla, městský úřad
fotochemikálie, staré léky, zbytky zahradní chemie, olověné aku baterie, poděkoval těm
monočlánky, zářivky (v uzavřených nádobách).
občanům,

Sběr velkoobjemového odpadu v místě a ve výše
uvedených dnech a hodinách:
dveře, sedačky, postele, skříně, koberce

kteří sekají
nebo i jinak
udržují obecní
pozemky v
okolí svých
domů a
chalup.

Knihovna
Krásná Hora nad Vltavou
Provozní doba
Pondělí 15,00 – 17,00 hodin
Čtvrtek 8,00 - 12,00 hod.
Knihovna stále nabízí zdarma zájemcům vyřazené
knihy z městské knihovny. Ve vstupní chodbě
městského úřadu jsou volně přístupné.
Provozní doba o letních prázdninách pouze:
Pondělí 15.00 – 17.00 hodin

Poplatek za psy
je splatný pro rok 2018 do 28.2.2018 a
to 50,- Kč za psa v rodinném domku,
další pes 100,- Kč a
500,- Kč za každého psa
v bytových domech.
Nového psa je nutné přihlásit do
3 měsíců věku psa.

Poplatek za TKO pro rok 2018
je splatný pro trvale žijící občany ve
dvou splátkách a to 1. splátka
k 28.2.2018 a 2. splátka k 31.7.2018,
pro ostatní je splatná k 28.2.2018 a to
ve výši 800,- Kč za osobu s trvalým
pobytem a za vlastníka nemovitosti
bez trvalého pobytu (rekreační
objekty, chalupy).
Obyvatelé s trvalým pobytem mají
slevu na poplatníka ve výši 200,- Kč.

Ohlašování pálení klestí
Právnické osoby, podnikající fyzické osoby i fyzické osoby provádějící spalování
biologického odpadu – pálení zbytků po lesní těžbě, spalování látek přírodního charakteru
na hromadách např. i jarní spalování větví z průklestu ovocných stromů mají povinnost
ohlásit pálení: internetem na www.hzskladno.cz nebo http://hzssk.webrex.cz
a na městský úřad.

místní pobočka na adrese: budova MěÚ Krásná Hora nad Vltavou, 1. patro
Po: 8.30 hod. – 11.30 hod.,
St: 09.00 hod. – 15.00 hod.
Tel.: 773 633 489, e-mail: nadezda.prochazkova@ceskapojistovna.cz

Očkování psů proti vzteklině
nebude město od roku 2018 zajišťovat. Každý majitel psa si musí očkování zajistit sám.
Upozornění
Podle místní vyhlášky o zajištění veřejného pořádku je volné pobíhání psů trestné.
Je povinností každého majitele zamezit volnému pobíhání psa !!

Něco z historie…Kulturní život v Krásné Hoře v nedávné minulosti
Historické foto ze všesokolského sletu
O bohatý kulturní život v Krásné Hoře se po několik desetiletí
starala rodina Eberlova. Pan Eberle, dlouholetý učitel na zdejší
škole, tvořil kulisy k loutkovému divadlu, hrával ho mimo jiné i
s dcerou. Maminka působila v Sokole, dcera vedla od
sedmdesátých do devadesátých let minulého století „Estrády“,
se kterými sjezdili téměř celý okres, také měli 12 vystoupení v roce.
V Krásné Hoře jsme je mohli vidět např. při otevírání místního
společenského domu. Estrády byly různě zaměřené např. „30 let s písničkou“ nebo „Hašlerovské
písničky“ a mezi písničky vkládali anekdoty.
Pan Eberle vedl místní ochotnické divadlo, byl jeho režisérem. Hrály se divadelní hry a
operety např. „Sluha dvou pánů“. Na vystoupení si herci pomáhali šít oděvy. Pan Eberle zpíval
v Příbramské filharmonii, často zpíval v kostele v Příbrami i se svými sourozenci.
Místní ženy se oblékaly do krojů na sokolská vystoupení nebo národní slavnost. Kroje si
tvořily rodiny samy. Většinou se používal národní kroj – červená sukně, bílá zástěra a halenka.
Paní Eberlová se svou sestrou vyšívaly „Piešťanský kroj“, který se předvedl na národní slavnosti.
Po válce Krásnou Horu navštívila herecká společnost, která v sokolovně hrála hru „Naši furianti“.
V městečku se zdržela asi 2 měsíce a herci bydleli různě po domech. Společnost neobsadila
všechny role svými herci, proto si najímali i místní na výpomoc.
Bývalá budova OPUSu na náměstí byla po několik let využívána jako kulturní dům. Občané
tam mohli přijít na televizi nebo na loutkové divadlo. Kulisy maloval pan Eberle, loutky tvořili
„místní“, přední místnost do náměstí byla zákulisím divadla, ve stěně otevřené okno pro pódium
divadla a obecenstvo sedělo v druhé místnosti. Divadelní představení bylo každý týden. V této
budově byla i lidová škola, dcera pana Eberleho tam učila šití.
Při 100. výročí od svěcení našeho kostela Sv. Mikuláše dne 16.10.1955 se konala slavnostní
mše, kde zajišťoval hudbu pan Eberle. Vystupoval také pěvecký chrámový sbor z Krásné Hory
spolu s Jaroslavem Kofroněm a na varhany doprovázela paní Marie Šimáková. Při oslavě se
vzpomnělo na položení základního kamene kostela dne 9.9.1850 a v témže roce byl založen nový
hřbitov nedalo kovárny. Pan Jaroslav Kofroň, profesor konzervatoře, hudební skladatel,
sbormistr, dirigent a sběratel lidových písní, složil k tomuto výročí Offertorium a Graduale
(zpívaná mše), které se dodnes v našem kostele zpívají.
Paní Schubertová od roku 1974 doprovázela hraním na varhany mše v našem kostele.
Každoročně organizovala, nacvičovala a doprovázela vánoční koncert lidových koled
Chrámového sboru v Krásné Hoře nad Vltavou, konaný vždy na Štědrý den v odpoledních
hodinách. V místním chrámovém sboru působí neuvěřitelných 65 let, a to už v dětství s nimi
zpívala. Chrámový sbor doprovází nejen mše, ale i poslední rozloučení našich obyvatel. Bohužel
její každoroční vystoupení jí v loňském roce přerušil úraz. Koncem 80. let min. století bylo u nás
zřízeno kulturní středisko, které zajišťovala, pod názvem „Festival Jaroslava Kofroně“ a do
nového společenského domu byli na koncerty pozváni pražští herci a zpěváci (koncert Marcely
Holanové, Dalibora Jandy). Zavítal k nám i národní umělec, sólista opery Národního divadla pan
Eduard Haken.
Myslím, že si rodina Eberlova a paní Schubertová zaslouží moc velké poděkování za svou
celoživotní kulturní činnost našeho městečka. Přejeme jí do dalších let hodně moc zdravíčka,
veselou mysl a dobrou náladu.
Jitka Balounová, kronikářka města

Pozvánka na 23.9.2018,
kdy bude Svatohuberstská mše spojená s oslavou 100. výročí vzniku
České republiky.
Při této příležitosti bude položen věnec k Pomníku padlým v 1. světové
válce a v kostele Sv. Mikuláše bude vystavená kopie Lombardské koruny.
V odpoledních hodinách bude probíhat prohlídka koruny pro veřejnost i
s výkladem k původu koruny. V pondělí 24.9.2018 bude umožněna
prohlídka školám i veřejnosti s tím, že od 10,00 hodin bude mše kněží
příbramského vikariátu.

Základní škola a mateřská škola
Informace ze školy a ze školky z průběhu školního roku 2017/2018
● Letošní chřipková epidemie zdolala i naši školu, ač jsme si dlouho mysleli, že jsme
odolní a vydržíme. Nakonec jsme v únoru museli vyhlásit tři dny chřipkových prázdnin,
neboť v základní škole se nemocnost dostala až na 40 procent a další skoro nemocní se
pohybovali po škole. Ve školce ke stejnému datu chyběla více než polovina dětí. S víkendem vyšlo
celkem pět dní volna, a myslím, že se nám podařilo nemocnost přibrzdit. Následující týden ve škole
již nebylo tak prázdno, a pak týden jarních prázdnin pomohl k výraznému úbytku nemocných ve škole
i ve školce. Vím, že některým rodičům jsme mohli způsobit problémy se zajištěním hlídání dětí, ale
nezbylo než se rozhodnout rychle, neboť rychle přibývalo nemocných dětí i nemocných zaměstnanců
školy. Děkujeme za pochopení.
● Než přidám další informace ze školy, chci poděkovat rodičům ze SRPDŠ za organizaci
tradičního dětského maškarního karnevalu. Poděkování patří i deváťákům, jejichž úkolem bylo
provázet odpolednem – pouštěli hudbu, připravili soutěže i pěkné taneční vystoupení. A samozřejmě
dík si zaslouží všichni rodiče i prarodiče, za pomoc s přípravou masek i za to, že vás na karneval ve
velmi ošklivém počasí dorazilo tolik.
● A co jsme poslední měsíce dělali v mateřské škole?
V únoru například se povedl hezký „projektový den Koblížek“. Děti z mladšího oddělení se
tomuto tématu věnovaly celé dopoledne. Nedílnou součástí samozřejmě byla příprava těsta, hnětení,
vyvalování, vykrajování a pečení koblížků. V průběhu dne se dále střídaly různé činnosti-čtení
pohádky, pohybová cvičení, písnička. Práci v centrech aktivit si mohly děti vybrat – manipulační a
stolní hry, ateliér, knihy a písmena, kostky, procvičovaly grafomotoriku, ale vše souviselo s příběhem
o Koblížkovi. Myslím, že si dopoledne užily a koblížky chutnaly, což bylo vidět na závěrečném
hodnocení.
V rámci pravidelné spolupráce s Ochranou Fauny Hrachov byl v březnu pro všechny děti
připraven jarní program „Z ptačí perspektivy“ zaměřený na poznávání života ptáků. Povídání bylo
doplněno obrázky, ukázkami vajíček a hnízd, hrami.
V březnu se ve školce uskutečnila i dopolední dílna „Práce s keramickou hlínou“. Milé na této
aktivitě bylo, že si ji pro děti připravila jedna z maminek. Děti tato činnost velmi bavila - odlévaly
hlínu do forem, vykrajovaly tvary, modelovaly. Výrobky se nakonec vypálí ve školní keramické peci.
Paní Veselé moc děkujeme za práci s dětmi, a těšíme se i na další spolupráci. I v loňském roce nám
někteří rodiče připravili zajímavý program pro děti ve školce-například vyprávěli o svém zaměstnání.
Vážíme si také spolupráce a děkujeme.
●A co jsme dělali v základní škole?
Připomenu předvánoční týden angličtiny se dvěma britskými lektory, který se uskutečnil již
podruhé pro žáky 7. až 9.ročníku. Ve dvou skupinách bylo přihlášeno celkem 25 žáků, a snad těch 30
hodin angličtiny během jednoho týdne přispělo k rozvoji konverzace v angličtině.
V základní škole letos poprvé prvňáci nedostávali na vysvědčení známky, ale dostali
podrobnější slovní hodnocení – již jsem zmiňovala v minulém zpravodaji. Cílem tohoto způsobu
hodnocení je, aby se žáci více soustředili zvládnutí potřebných dovedností, než na to co bude za
známku. Pro rodiče by podrobnější informace měla přinést lepší popis výsledků za hodnocené období.
A opravdu si myslíme, že většině dětí v první třídě známky nechybí. Při přechodu z mateřské školy je
těch změn i tak dost, tak proč se navíc děsit, jakou známku dnes dostanu. Ještě jich v té škole bude …
☺
● Důležitá data v následujícím období:
Zápis do prvního ročníku ZŠ - 10.dubna od 13,00 hod. Ve středu 28.března se mohou předškoláci a
jejich rodiče přijít podívat do školy v době dopoledního vyučování v rámci projektu Náš školáček.
Zápis dětí do mateřské školy proběhne v první polovině května.
Plánované jsou dva koncerty žáků ZUŠ Sedlčany, pobočka Krásná Hora – klavír a klávesy, i kytary.
Termín se včas dozvíte. A doufáme, že se podaří zrealizovat i výstavu výtvarných prací žáků naší „
zušky“. Myslím, že většina žáků odpolední hodiny v ZUŠ navštěvuje pečlivě, tak se máme na co těšit.
A na úplný závěr mi dovolte poděkovat paní Marii Volfové za dlouholetou práci na pozici
vedoucí školní kuchyně. Paní Volfová si od ledna užívá zaslouženého důchodu, ale asi ne odpočinku
☺. Jménem všech spokojených strávníků současných i minulých přejeme hodně zdraví Marušce i
všem nejbližším.
Mgr. Eva Šedivá, ředitelka školy

Z Farního úřadu
Přiblížil se čas, kdy budeme v naší farnosti, v našich kostelech a v našich rodinách, prožívat
Svatý týden - týden před Velkou nocí - tedy nocí, kdy si připomínáme vzkříšení Ježíše Krista.
Zmrtvýchvstání je nejdůležitější událostí pro lidi v Krista věřící, a určitě i největší událostí v dějinách
lidstva.
Co pro nás ale Velká noc a celé Velikonoce znamenají nebo by měly znamenat? Především to, že
Láska a Život jsou silnější než smrt. A přestože nám tento svátek ukazuje i různé těžkosti, Bůh nám
především nabízí radost ze spasení, která jedinečným způsobem z tohoto největšího křesťanského
svátku vyzařuje. Hrob není konečnou stanicí života, pouta, která svazují náš život, se rozvazují, a
skrze Vzkříšení můžeme objevit život nový. A tak ve víře v Ježíšovo vzkříšení můžeme zakoušet
vzkříšení i my a díky tomu probouzet k plnému životu i druhé.
„Nebojte se! Moc Kristova Vzkříšení je větší než veškeré zlo, z něhož by člověk
mohl mít strach. Nebojte se toho, co jste sami vytvořili, nebojte se ani všeho, co
člověk vyrobil a čím je den ode dne více ohrožován! A konečně, nebojte se sami
sebe!! (Jan Pavel II.)
Vám všem radostné Velikonoce ve světle Vzkříšeného Ježíše Krista přejí farníci Římskokatolické
farnosti Krásná Hora n. Vlt.
P. Zbigniew Grzyb
Bohoslužby – Velikonoce 2018
Zelený Čtvrtek
Velký Pátek

18.00
14.30
15.00
Bílá Sobota
19.00
Neděle Zmrtvýchvstání Páně 9.30
Velikonoční pondělí
9.30

Mše svatá na památku Večeře Páně
Pobožnost Křížové cesty
Památka Umučení Páně
Velikonoční vigilie
Slavnostní velikonoční bohoslužba
Velikonoční bohoslužba

Dne 3.6.2018 zveme na slavnostní bohoslužbu, slouženou na oslavu Svátku Těla a Krve Páně,
slouženou od 10,00 hodin v kostele Sv. Mikuláše v Krásné Hoře nad Vltavou. Bohoslužba
bude spojena se slavnostním průvodem ke čtyřem oltářům na náměstí. Hlavním celebrujícím
bude nově jmenovaný světící biskup pražský Zdenek Wasserbauer.

Hasičské okénko
Rok 2018 jsme zahájili hodnocením činnosti v roce 2017 a přípravou plánů na rok 2018 na našich
Výročních Valných hromadách v jednotlivých sborech. Hasičské sbory Krásná Hora a Mokřice opět
uspořádaly své tradiční hasičské plesy.
Nyní několik informací k naší činnosti v nejbližších měsících:
14.4. se bude od 14,00 hod konat setkání harmonikářů v Kulturním domě v Mokřici – pořádá SDH
Mokřice
21.4. SDH Krásná Hora provede sběr železného šrotu v Krásné Hoře
6.5. se bude v rámci oslav patrona hasičů sv. Floriána konat mše za zemřelé hasiče v kostele Sv.
Mikuláše v Krásné Hoře od 9,30 hod.
12.5. se bude konat okrsková soutěž v požárním sportu na hřišti v Krásné Hoře od 13,00 hod.
19.5. se bude konat pohárová soutěž v Mokřici od 13,00 hod.
14.7. a 4.8. proběhnou v Mokřici tradiční letní zábavy na parketě
Další hasičské soutěže:
18.8. noční soutěž v Mokřici
25.8. Zhořská osma od 12,00 hod. ve Zhoři
29.9. Svatováclavský pohár od 12,00 hod. v Krásné Hoře
Na tomto místě jsem Vás vždy seznamoval s výjezdy zásahové jednotky. Bohužel naše cisterna je
stále mimo provoz, a proto jsme vyřazení z výjezdů. Nezbývá než věřit, že nedojde k žádnému
požáru v našem okolí a starosta města udělá vše proto, aby cisterna byla co nejdříve opravena.
Na závěr chci poděkovat všem hasičům z našeho okrsku za jejich činnost v roce 2017.
Václav Šplíchal, starosta 18. okrsku SHČMS

Program kultury v Mokřici
14.4.2018 Sraz harmonikářů
19.5.2018 Hasičské cvičení na Šikmé ploše
14.7.2018 1. fotbalový turnaj
Zábava Fantom
4.8.2018 2. fotbalový turnaj
Zábava Matyas (Paradoxy)
18.8.2018 Fotbalový turnaj nad 40 let
Noční cvičení na Šikmé ploše

od 14,00 hodin
od 13,00 hodin
od 9,00 hodin
od 21,00 hodin
od 9,00 hodin
od 21,00 hodin
od 12,00 hodin
od 20,30 hodin

Program kulturního domu Krásná Hora nad Vltavou
4.5.2018 Divadlo „Tchýně na zabití“
12.5.2018 Den matek

od 19,30 hodin
od 17,00 hodin

Pozvánka
Krásná Hora nad Vltavou, Petrovice, Klučenice, Milešov a
Svatý Jan

pořádají dne

12. května 2018

společenský večer
ke Dni matek v Kulturním domě
v Krásné Hoře nad Vltavou
Začátek je v 17.00 hodin, kdy bude podáváno občerstvení.
V programu vystoupí děti ze ZUŠ Petrovice, Krásná Hora,
děti ze základní školy Klučenice a další učinkující.
K tanci a poslechu zahraje AXIOM.
Srdečně zveme všechny matky i jejich partnery!
____________________________________________________________
Zveme vás…..
na Veterány prvomájových Petrovic,
pořádaný Automotoklubem AMK Milevsko
ve spolupráci s obcemi Petrovice, Krásná
Hora, Milešov a Kovářov se zastávkami na
vykonání dovednostních soutěží a úkolů.
Start a cíl je v obci Petrovice
dne 1. května 2018. Příjezd vozidel
do Krásné Hory okolo 11,00 hodiny,
na hřišti bude probíhat vykonání
dovednostních úkolů a pak zastaví vozidla na
náměstí, kde si je budeme moci prohlédnout.
Všechny spoluobčany zveme na zajímavou
podívanou historických vozidel a motocyklů.

Zveme vás….
dne 18. 5. 2018 od 18,00 hodin

se v kostele Sv. Mikuláše v Krásné Hoře
bude konat koncert vážné hudby.
Zazní skladby J. S. Bacha, C. Francka,
P. Ebena, Š. Raka, F. Schuberta, F. X.
Brixiho a dalších autorů v podání
klasické kytary, varhan a zpěvu.
Účinkovat budou Marie Soukupová
(varhany), Eliška Kovalská (zpěv).

Pozvánka na Svatohubertské slavnosti,
konané v neděli dne 23.9.2018 a v pondělí 24.9.2018
V 10,00 hod – pontifikální mše svatá v chrámu Sv. Mikuláše v Krásné Hoře nad Vltavou,
hlavním celebrantem J. Exc. Apoštolský nuncius arcibiskup Giuseppe Leanza.
Při mši bude vystavena kopie „Železné koruny Lombardské“, další z korun, jejichž nositelem
byl Karel IV. Pěvecký sbor Svatopluk společně s trubači ze Záhřebu provedou „Missa ad
honorem Sancti Huberti.
Po mši bude probíhat prohlídka koruny pro veřejnost s výkladem k původu koruny.
Od 15,30 hod. v kostele Sv. Mikuláše se bude konat koncert Pěveckého sboru Svatopluk
společně s trubači ze Záhřebu.
Železná koruna lombardských králů neboli Lombardská koruna
byla zhotovena v 5.- 9. století v Itálii, váží asi 535 g a je
vyrobena ze zlata. Celá koruna se skládá ze šesti částí a má
podobu diadému (čelenky jako ozdoby hlavy), je dále tvořena a
zdobena drahými kameny a zlatými rozetami na pozadí
zeleného emailu. Lombardská koruna je současně i svatou
relikvií a je nejstarší dochovanou královskou korunou. Koruna
tak vyjadřuje i božský původ královské moci. Pojmenování
koruny jako „železná“ je odvozeno od tenkého železného pásku cca 10 milimetrů širokého,
který je ukryt ve vnitřní stěně koruny. Tento železný pásek měl být dle legendy vykován
z hřebu, kterým byl ukřižován Ježíš Kristus. Železný pásek je obložen šesti zlatými díly, které
jsou zdobeny drahými kameny v celkovém počtu 22 kusů, zlaté díly jsou pokryty rozetami na
pozadí zeleného emailu. Originál koruny je uložen v Katedrále sv. Jana Křtitele v Monsee v
Itálii.
Jiří Urban, starosta města

Sokol ve městě
Vážení spoluobčané, bratři a sestry.
Pár slov o našem spolku. Na volební valné hromadě, která se konala dne 16.2.2018
v sokolovně, byli zvoleni do funkcí: Josef Macke – jednatel
Mgr. Olga Hadáčková Trachtová – náčelnice
Do nového roku jsme vstoupili s jasný cílem. Zajistit veškerou podporu našim cvičencům
na XVI. Všesokolském sletu.
Na sportovním plese předvedly děti a ženy ukázky ze svých skladeb „Cirkus“ a „Siluety“,
za které sklidily zasloužený potlesk. Nejmladší předškoláci, co by „Méďové“ pilně trénují
v tělocvičně základní školy.
V závěru minulého roku se nám podařilo za finanční dotace z Župy blanické pořídit nová
kamna do sokolovny a fukar na listí pro údržbu multifunkčního hřiště a okolí.
V polovině ledna konečně napadl sníh, proto jsme mohli v sobotu 20.1. s asi desítkou dětí
postavit sněhuláka a eskymácké iglú. Bylo to opravdu pěkné odpoledne.
24.2. jsme v sokolovně pořádali turnaj čtyřhry ve stolním tenise. Turnaje se zúčastnilo 9
dvojic. Mezi stálé účastníky zával čerstvý vítr z Drásova, odkud přijely hned tři dvojice. Na
oplátku vyrážíme 30.3. na turnaj do Obor, kde mají drásovští základnu.
Konečné pořadí: 1. Paukner, Nevlida
2. Drásov I
3. Macke, Macke
Na jaře se zaměříme na nácvik skladeb na slet. Dále bychom vás rádi pozvali na 3. ročník
„KULIČKOVÁNÍ“. Termín bude upřesněn včas, podle vývoje počasí. O akcích, které
připravujeme, nebo se na nich podílíme, vás budeme informovat prostřednictvím mobilního
rozhlasu a samozřejmě plakáty. Starosta T.J. Sokol Krásná Hora nad Vltavou Ivo Kašpar

